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 "عباس محمود" للرئيس تايالند في فلسطين الجئي من مناشدة"

 بتايالند فلسطين الجئي مع السويد في تضامنية لوقفة دعوة •

 بإنقاذهم تطالب بحلب اعزار مخيم في الفلسطينيين للمهجرين احتجاجية وقفه •

 اليرموك مخيم منازل في تبقى ما سرقة استمرار: ناشطون •

 



 

 التطورات آخر

 
 محمود الفلسطينية السلطة لرئيس مفتوحة رسالة تايالند مملكة في الفلسطينيون الالجئون وّجه

 وطأة تحت ترزح التي الفلسطينية الجماهير عن المعاناة لرفع الفوري بالتحرك فيها طالبوا عباس،
بسبب  التايالندية السجون في وزجهم واعتقالهم مالحقتهم جراء واألمان االستقرار وعدم الخوف
 .القانونية أوضاعهم تسوية عدم

 عن لإلفراج التايالندية السلطات لدى للتدخل عباس الرئيس مناشدتهم في الالجئون ودعا
 للسلطة تابع مكتب وافتتاح لهم، وقانونية دولية حمايه وتوفير سجونها، من الفلسطينيين المعتقلين
 .قضاياهم ومتابعة تمثيلهم أجل من الفلسطينية

 حادثة ففي الدولية بالقوانين الحائط عرض تضرب التايالندية السلطات أن إلى الرسالة وأشارت
 الكفاالت دفعوا أن بعد آلخر سجن من واألطفال النساء من عدد نقل تم فقد ذلك على تدلل

 أجل من سيدة لكل أمريكي دوالر 0005 يعادل ما بات 05،555 تبلغ والتي عليهم المترتبة
 الجمعة اليوم بترحيلهم وقامت بوعدها نكثت التايالندية الحكومة أن إال أطفالهن مع عنهن اإلفراج

 .أخر سجن إلى

 لهن يسمح من فقط هن بالسجن دونمتواج أطفال لديهن اللواتي النساء أن إلى الرسالة ونوهت
 .السجن في ونساءنا أطفالنا يبقوا ال حتى كبيرة بمعاناة هناك الالجئون يجمعها التي الكفالة بدفع



 

 السلطة تدخلت إذا إال بكفالة حتى تخرج لن السجن في نساء توجد أنه إلى الرسالة وأضافت
 وستبقى الرسمية بصفتها العليا التايالندية السلطات مع ورسمي دبلوماسي بشكل الفلسطينية
 .وشبابنا هم عازبات أو لهن أطفال ال ألنهن بالسجن

 التايالندية الحكومة مع بالتواصل عباس الرئيس الفلسطينيون الالجئون ناشد الرسالة ختام وفي
 .وقت بأسرع آخر، سجن إلى نقلهن سبب ومعرفة واألطفال النساء مصير لمعرفة

 Fyra وجمعية المدني المجتمع ونشطاء الفلسطينيين الناشطين من عدد دعا السياق، وفي
Färger السبت يوم ستقام التي االحتجاجية الوقفة في للمشاركة السويدية، هلسنبوري مدينة في 

 و السوريين و الفلسطينيين الالجئين مع تضامنا   Stortorget القلعة مدخل قرب/ 00/ 50
 مدة النتهاء أو" الجئون أنهم" بتهمة بترحيلهم والتهديد لالعتقال يتعرضون الذين العراقيين
 .إقامتهم أو تأشيراتهم

 
 تدعوا آفاز منظمة موقع على حملة سابق وقت في أطلقوا الفلسطينيين الناشطين من عدد وكان

 الفلسطينية والفصائل والسلطة الدولي والمجتمع الشتات بلدان مختلف في الفلسطينيين الالجئين
 السوريين الالجئين من المئات مع للتضامن المدني والمجتمع اإلنسان حقوق ومنظمات

نسانية قانونية ظروف تايالند في يعيشون الذين والفلسطينيين  اعتقال نتيجة الصعوبة في غاية وا 
 .بترحيلهم والتهديد بسجونها وزجهم لهم التايالندية السلطات



 

 سورية فلسطينية عائلة( 05) بينهم تايالند في ينيفلسط الجئ( 055) من أكثر أن إلى يشار
 من على مشددة اجراءات يفرض لقانون التايالندية السلطات إقرار بسبب حقيقي لخطر معرضين

 .ثبوتية إقامة أوراق يملك ال

 اعزاز مخيم في الفلسطينيون المهجرون نّظم المشؤوم، بلفور وعد ذكرى وبمناسبة ذلك، إلى
 العون يد وتقديم يعيشونها التي المعاناة من بإنقاذهم تطالب احتجاجية وقفة سورية شمال بحلب
سقاط لهم،  .فلسطين في ديارهم إلى والعودة بلفور وعد وا 

 
 فلسطين، من وتهجيرهم تشريدهم مسؤولية المشؤوم الوعد تحمل شعارات المشاركون ورفع

 المهجرين أنقذوا" اعزاز، حندرات اليرموك مخيم" المشؤوم بلفور لوعد نتائج هي الشتات مخيمات"
 "االسرائيلي االحتالل مع العربي للتطبيع ال" ،"سورية شمال القسري التهجير مخيمات من

 مخيمات وزيارة أجلهم، من بالتحرك الفلسطينية التحرير منظمة الفلسطينيون الالجئون طالب كما
 .معاناتهم على للوقوف السوري الشمال في اللجوء

 تبقى ما سرقة تواصل الّنور من مجموعات أن العمل لمجموعة ناشطون قال ذلك، غضون في
 المسلحة والمجموعات السوري األمن عناصر مرأى على المنكوب، اليرموك مخيم منازل في

 .الفلسطينية الفصائل من لها الموالية



 

 
 بين يتنقلون الخاص، بلباسها المنطقة في المعروفة" الّنور" من مجموعات أنّ  عيان شهود وأكد

 األواني إلى إضافة وأجهزة أدوات من يجدون ما معهم ويحملون سكانها من الخالية المنازل
 .وغيرها كالنحاس تباع التي والمعادن

 إحدى من يخرج وهنّ  النساء من عدد صور االجتماعي التواصل مواقع على ناشطون ونشر
 لمجموعة يتسنّ  ولم المخيم، من المهجرة لألهالي تعود أغراضا   ويحملنّ  اليرموك مخيم حارات
 .صحتها من التأكد العمل

 ممنهجة نهب بعمليات وقيامه اليرموك، لمخيم النظامي الجيش عناصر دخول بعد ذلك يأتي
 والمجموعات النظام عناصر سرق إذ بالتعفيش، ُيعرف بات ما ظاهرة في المخيم منازل لغالبية
 محتويات من وغيرها واأللمنيوم النحاس من والمعادن المنازل وأثاث يةالكهربائ األجهزة الموالية
 .البيوت


